
INNOVATE
Hvorfor skal du læse artiklen? Du får et formålsdrevet 

indblik i, hvordan du kan innovere ledelse i forhold til 

kræfter som disruption, globalisering og digitalisering.



Hastige forandringer, uendelig innovation, 

disruption, globalisering og digitalisering. 

Du har hørt det hele før og oplever sikkert 

også en del af det i din virksomhed 

til daglig. Virkeligheden i og omkring 

virksomheder ændrer sig dramatisk, og 

den måde, vi arbejder på, er ligeledes under 

grundlæggende forandring. Vi opererer i 

en ny, global forretningsvirkelighed, hvor 

man ikke er længere væk fra alle andre 

virksomheder eller enkeltindivider end 

en simpel DM til deres Instagram-konto. 

Teknologien forandrer utroligt mange ting 

i måden, der kan drives forretning på, og 

nye forretningsmodeller skaber et ret så 

anderledes miljø end tidligere. Men hvad 

med ledelse i alt dette? Hvad er formålet 

med ledelse i et sådant miljø, og hvordan 

kan ledere lykkes på en værdiskabende og 

meningsfuld måde? Det er der mange svar 

på – nogle af vores følger i denne artikel.

ER I KLAR TIL AT INNOVERE 

JERES LEDELSE?
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Ledelse har igennem en lang årrække skabt 

fantastiske resultater og bragt værdi og 

fremskridt til virksomheder, samfund og 

mennesker. 

SKAL DEN GAMLE MODEL 

SKIFTES UD?

Dog er det meste af dette foregået i en 

verden, der er noget anderledes fra den 

verden, vi er i nu, samt den verden, vi 

bevæger os ind i. Der er en risiko ved, at for 

mange virksomheder stadig baserer sig på 

en ledelsesmodel, der mere er forankret 

i fortiden end nutiden og fremtiden. En 

model baseret på en tænkning og praksis, 

der har bevist sin værdi, men som også er 

blevet overhalet af virkeligheden og nu 

måske mere er en klods om benet end en 

driver for vækst og udvikling. 

En række overordnede elementer 

karakteriserer denne klassiske ledelses-

model:

 � Specialisering og opdeling i funktioner, 

der adskiller de enkelte faglige 

specialer fra hinanden i siloer og 

forretningsenheder. 

 � Standardisering, der gør virksomheder i 

stand til at skalere og eksempelvis styre 

en produktion.

 � Hierarki, hvor dem, der træffer de 

vigtigste beslutninger, befinder 

sig i toppen af pyramiden, og hvor 

kommunikationsmuligheder og ansvar 

er knyttet til din plads i hierarkiet.



ligesom en stigende kompleksitet og 

hastighed nødvendiggør, at man får bragt 

flere hoveder i og udenfor virksomheden i 

spil.

3) Planlægning er godt og stadig meget 

værdifuld – særligt når tingene ikke flytter 

sig og er stabile. Spørgsmålet er, i hvor 

mange virksomheder denne stabilitet og 

forudsigelighed gør sig gældende? Det 

er formentlig ikke ret mange, hvilket må 

betyde, at langt flere kommer til at arbejde 

mere innovativt og testende, hvor der 

justeres langt oftere end tidligere, da det, 

der var rigtigt i januar, ikke længere er rigtigt 

i september.

4) Meget organisering er stadig bygget på 

klassiske organisationsdiagrammer, der kan 

dateres mere end 150 år tilbage, bygget 

på antagelsen om, at information flyder 

lineært op og ned igennem virksomheden. 

Dette er ikke længere værdifuldt med de 

teknologiske muligheder, der gør alle i stand 

til at kommunikere med alle, ligesom det 

mere end nogensinde før er vigtigt at gøre 

sig fortjent til ledere og medarbejderes 

engagement og kreativitet, ofte på mere agile 

måder, end vi traditionelt har set. Ledere får 

ikke længere følgeskab qua deres titel eller 

formelle rolle – der skal meget mere til.
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 � Planlægning og kontrol, eksempelvis 

inddelt i årlige cyklusser og mekanismer, 

der skal sikre forudsigelighed, og at 

indgåede aftaler overholdes. 

 � Ydre belønninger, der har til hensigt 

at påvirke ledere og medarbejderes 

adfærd i en bestemt retning. 

Der er en række udfordringer med disse 

praksisser, af både generel og specifik 

karakter:

1) For det første er det for tungt og går for 

langsomt. Vi har her at gøre med principper, 

der er etableret i en mere stabil, afgrænset 

og ikke digital verden. Stort set alle de 

forudsætninger og parametre, der tidligere 

kunne udgøre fundamentet for at lykkes 

som leder, er under pres eller afvikling. Uden 

hastighed, fleksibilitet, eksperimentering og 

testning når du ikke langt i dag. 

2) At isolere en for stor del af beslutnings-

kraften i toppen af pyramiden er en 

udfordring, hvorfor vi naturligvis også 

ser en bevægelse hen imod langt mere 

beslutningsmandat ud til frontlinjen i 

mange virksomheder i dag. Det er der ingen 

vej udenom. Det er her, kunderne er, og 

her, der træffes afgørende strategiske og 

forretningsmæssige beslutninger hver dag,
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De færreste større og modne virksomheder 

kan se sig fri af disse elementer i deres 

ledelsesmodel, hvorfor de heller ikke kan 

se sig fri af et ærligt blik på, hvornår og 

hvordan en justering af modellen skal ske. 

Disse justeringer vil netop være drevet 

af de indledende nævnte forandringer i 

virksomheders grundvilkår for at drive 

forretning, suppleret med nye generationers 

måder at leve, arbejde og lære på. Der vil 

givet være mange bud på, hvad fremtidens 

ledelse kræver – her følger et par af disse:

En effektiv kapacitetsudnyttelse er 

naturligvis vigtigt, men udfordringen er, 

at vi snakker om mennesker. Menneskers 

kapacitet lader sig ikke sådan styre af 

et regneark, selvom mange forsøger. 

Mennesker bliver ikke engagerede af 

endnu en PowerPoint-plan eller et nyt mål 

for jeres udfaktureringsgrad. Det er noget, 

virksomheder har brug for. Mennesker har 

brug for noget andet for at gøre det godt, 

være innovative og engagerede, og det 

starter med at give dem autonomi og frihed.

Vi er alle enige, men hvem tager pillen?

Hvis man drøfter autonomi og frihed 

med mellem- og topledere, vil de fleste 

af dem være enige i, at det er vigtigt 

og nødvendigt. De vil alle gerne have 

engagerede og initiativrige medarbejdere. 

For at det skal ske, skal de dog selv 

afgive magt. Hvis andre skal tage mere 

ansvar, er nogle nødt til at give slip på 

noget ansvar. Og her er en udfordring, da 

ledelse traditionelt set er forbundet med 

netop magt, ansvar, ressourcer – og typisk 

forankret hos enkelte individer. Denne 

model er forældet. Ledelse er nødt til at 

blive set langt mere distribueret, skiftende 

fra projekt til projekt, ikke blot forankret 

hos enkelte personer og rollebaseret, men 

også langt mere i et netværk af personer. 

Eksisterende ledere skal re-definere deres 

Hvor nemt vil det være for en medarbejder 

i din virksomhed at bruge 15-20 % af 

arbejdstiden på noget, vedkommende 

selv beslutter, uden indblanding fra 

nærmeste leder? Hvis din virksomhed 

ligner de fleste andre, så vil dette være en 

udfordring, måske endda slet ikke muligt. 

Virksomheder er ikke designet til den 

slags frihed. De er i stedet ofte designet på 

måder, der skal sikre effektivitet og bedst 

mulig udnyttelse af medarbejdernes tid. 

Man har processer, der er inputfokuserede 

fremfor outputfokuserede, hvor det handler 

om at møde til tiden og være så produktiv 

som muligt, så den samlede kapacitet 

udnyttes. Alt dette styres af processer, 

tjeklister og ledere på alle niveauer i 

virksomheden. 

FRIHED



rolle og autoritet, så det ikke blot er 

forankret i, at de bestemmer, og hvor mange 

ressourcer de råder over, men i langt højere 

grad, hvor meget ledelse de kan distribuere 

og skabe ude i virksomheden.

Du kan have nok så kreative folk i din 

virksomhed, men hvis ikke de har frihed 

og mandat til at folde denne kreativitet ud 

og også beskæftige sig med ting, der ikke 

blot er kortsigtet kritiske, så vil store dele af 

deres engagement og kreativitet blive lagt 

andre steder. Dette er velbeskrevet i store 

dele af forskningen omkring motivation, 

men det virker, som om større og modne 

virksomheder ikke er villige til at tage dette 

helt så alvorligt endnu. Det vil de komme til, 

da det bliver en grundforudsætning for at 

konkurrere og få adgang til de rigtige folk. 

Dygtige ledere og medarbejdere gider ikke 

blive micro-managed, vil naturligvis have 

frihed over deres arbejde og vil vælge at 

arbejde med mennesker og i en virksomhed, 

der er inspirerende at være i. Spørgsmålet 

er, om din virksomhed er det i dag?

Hvis du kigger på virksomheder, der ikke har 

særlig mange år på bagen og ikke er tynget 

af en mere traditionel ledelsesmodel, 

så vil minimum én tendens gå igen. Alle 

disse virksomheder har på hver deres 

facon bevidst ændret måden, hvorpå magt 

fordeles i virksomheden. 
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De rykker alle ved den klassiske 

magtbalance og flytter reel beslutningskraft 

ud i virksomheden. De ændrer måden, 

hvorpå arbejdet organiseres, udføres, og 

hvordan information flyder i virksomheden, 

så de klassiske siloer udfordres og måske 

helt nedbrydes. Facebook har eksempelvis 

2.400 ledere og medarbejdere samlet 

i ét rum i deres hovedkvarter. Ikke på 

forskellige adresser, i forskellige bygninger, 

på forskellige etager, men i ét rum, så der er 

adgang til alle, uanset hvem de er, og hvad 

de arbejder med. Man skal ikke igennem 

5 lag for at snakke med Mark Zuckerberg, 

men kan bare gå hen til hans skrivebord, 

hvilket gælder for alle andre ledere og 

medarbejdere også, da det selvfølgelig 

giver mest mening. Man skal have direkte 

adgang til alle i virksomheden for at løse 

den samlede fælles opgave. Er det også 

muligt i din virksomhed?

Der er ikke noget nyt i, at engagement og 

præstation blandt andet er knyttet til graden 

af mening, vi oplever med en given opgave 

eller et projekt. At kunne se et formål og tro 

på dette formål er en afgørende driver, der 

for ofte undervurderes – fremfor at blive 

brugt som det stærke bindeled mellem 

forretningen og menneskene i og udenfor 

FORMÅL



forretningen, som det faktisk har potentiale 

til. Hvis du ledelsesmæssigt er stærkt 

formålsdrevet, så vil det være markant 

nemmere at prioritere, træffe beslutninger, 

kommunikere, og ja, lede. 

Alternativet er, at du bliver nødt til at 

konstruere noget til lejligheden, finde på og 

overbevise andre om, hvorfor de skal gøre 

det, som du har brug for lige nu. Du vil bruge 

fakta, tal og analyser til at få medarbejdere 

med og kunderne til at købe, men det er 

ikke tilstrækkeligt. Det er ikke inspirerende. 

Det taler ikke til andet end rationaliteten 

og skaber ingen emotionel forbindelse 

eller længerevarende loyalitet, da dine 

argumenter kun holder, så længe andre ikke 

kommer med bedre fakta, tal og analyser. 

Det gør det ikke muligt at komme væk fra 

hovedet, blot et øjeblik, og få forbindelse 

til andre dele af vores hjerne, der er mere 

forbundet til det emotionelle. 

Hvorfor kommer du og dine medarbejdere 

på arbejde hver dag?

Ledere bør have en dyb forståelse af, 

hvorfor deres medarbejdere kommer på 

arbejde hver dag. Hvorfor de har valgt at 

være i netop jeres virksomhed fremfor 

alle de andre steder, de lige så godt 

kunne være i. Lederne bør også hjælpe 

medarbejderne med at blive endnu klarere 

på deres individuelle formål og have 

langt flere formålsdialoger og træffe 

flere beslutninger, hvor der er bedre 

balance mellem virksomhedens formål og 

næste kvartals ønskede overskudsgrad. 

At lede mere formålsdrevet er en af de 

absolut største muligheder, alle ledere 

har. De vil opleve, at mange ting bliver 

nemmere, når de hele tiden har ét anker 

at vende tilbage til, i forhold til alt hvad de 

gør og kommunikerer. Én ting, der hele 

tiden fungerer som et pejlemærke, der 

er fælles for alle i virksomheden. Ikke 

brugt som et smart reklamestunt, men 

som et grundlæggende forretnings- og 

ledelsesmæssigt udgangspunkt, der giver 

virksomheden legitimitet og berettigelse.
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Det har i lang tid været god forretningsskik 

at udvikle sin forretning ved at optimere og 

strømline aktiviteter og processer. Det er 

ikke længere nok. Konkurrencen består nu 

i at innovere. Ikke blot i forhold til produkter 

og processer, som der er masser af gode 

eksempler på, og som ikke vil blive behandlet 

her, hvor vi i stedet fokuserer på innovation 

af ledelse i virksomheden. Det, at man 

tør sætte spørgsmålstegn ved de måder 

og praksisser, der kendetegner ledernes 

hverdag og aktiviteter. 

INNOVATION



En forudsætning for at innovere er at udfordre 

det, der eksisterer i dag. Det vil eksempelvis 

være gennem spørgsmål som:

 � Hvordan matcher jeres nuværende 

ledelseskultur de strategiske 

ambitioner, virksomheden har?

 � I hvilken udstrækning understøtter jeres 

ledelsespraksis behovet for at engagere 

og mobilisere mennesker?

 � Vil de ledere, I har i dag, være de rigtige 

til at innovere og realisere den ledelse, I 

har behov for i morgen?

 � Hvilke problemstillinger bliver ved med 

at dukke op, som har at gøre med jeres 

måde at bedrive ledelse på?

I vil formentlig kunne få en stor del af jeres 

eksisterende ledere med på ideen om be-

hovet for at udvikle måden, der bedrives 

ledelse på. Men I vil også møde kræfter i 

virksomheden, der vil kæmpe for status 

quo. De har for store egen-interesser i ikke 

at lave de ændringer, der direkte påvirker 

deres individuelle privilegier, lokale goder 

eller magt. Her kan man med fordel bringe 

hierarkiet i spil og tage den helt fra toppen, 

så topledelsen direkte adresserer dette 

fænomen i ord og handling og begynder at 

belønne noget andet.

7

De kunne i stedet begynde at belønne, 

i hvilken udstrækning der bidrages med 

ressourcer og værdi på tværs af forretningen, 

i hvilken udstrækning medarbejdere får 

mulighed for at stemple ind og ud der, 

hvor de kan bringe mest værdi (uagtet 

organisationsdiagrammet), samt hvad og 

hvordan dette drøftes på ledermøder, da 

meget starter der. 

Topledelsen vil skulle være indstillet på, 

at for at innovere ledelse i virksomheden 

er der noget af det eksisterende, der vil 

skulle ændres. Det gælder også ting, som 

de selv i tidernes morgen har besluttet og 

implementeret. Det vil kræve systematik, 

ligesom når der innoveres omkring et nyt 

produkt eller en proces, hvor man gennemgår 

en række skridt, der har til formål netop at 

sikre den ønskede innovation. Derudover vil 

det kræve, at det ikke bliver et projekt på 

siden af forretningen, men en integreret del 

af forretningen og de initiativer, der løbende 

sættes i gang. Kort sagt: udvikling af en 

kultur, der løbende udvikler virksomhedens 

ledelse. 
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Arven fra den traditionelle ledelsesmodel 

ligger tungt ned over mange virksomheder. 

Fundamentet for den måde, der 

bedrives ledelse på, er dateret lang tid 

før, internettet fandtes, og er forankret 

i en grundlæggende anden verden end 

den, vi befinder os i nu. Det er andre 

konkurrenceparametre, der gør sig 

gældende, og det er mange dele i den 

klassiske ledelsesmodel ikke designet til 

at håndtere. Det handler om engagement, 

inspiration, fleksibilitet og formål. Alle 

virksomheder skal være i stand til 

ledelsesmæssigt at kunne understøtte 

dette og skabe et miljø, der inspirerer 

folk til at bringe deres engagement og 

initiativ med på arbejde. For at dette skal 

ske, så skal der tages et ærligt blik på 

virksomhedens nuværende ledelsespraksis, 

og der vil skulle laves produktive 

forstyrrelser af denne samt af de ledere, der 

mere er bærere af fortidens end fremtidens 

ledelse. 

ET SKRIDT IND I FREMTIDENS 

LEDELSE


